Pri otrocih ni majhnih korakov.
Vse, kar storijo in naredijo, so velike stvari.
Predvsem srca imajo večja, kot mi – odrasli.
Vanje spravijo vse, kar vidijo in vse, česar se zavedajo –
Tudi majhen kamenček, ki so ga opazili na cesti, listek z
drevesa,
poljubček – kar tako, mravljico ali črička,
predvsem pa vse ljudi, ki so okoli njih.

(neznan avtor)
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Osnovna šola Orehek Kranj
Zasavska cesta 53 a
4000 Kranj
http:// www.osorehek.si
E-mail: vevericek@osorehek.si
Telefon: (04) 20 19 500
Faks: (04) 20 19 520
Ravnateljica: Ivka Sodnik, (04) 20 19 501, ivka.sodnik@osorehek.si
Pom. ravnateljice za vrtec: Suzana Delavec, (04) 20 19 513,
031 347 495 suzana.delavec@osorehek.si
Svetovalna služba: Polona Bogataj, (04) 20 19 512,
polona.bogataj@osorehek.si
VRTEC OREHEK
OŠ OREHEK KRANJ
VRTEC OREHEK
Zasavska cesta 53 a
4000 Kranj
Tel.: (04) 20 19 510 (vrtec), (04) 20 19 522 (oddelka v šoli)
Faks: (04) 20 19 520
http:// www.osorehek-vrtec.si
VRTEC MAVČIČE
OŠ OREHEK KRANJ
VRTEC MAVČIČE
Mavčiče 102
4211 Mavčiče

VRTEC MAVČIČE
ODDELEK (5-6 let)
PŠ MAVČIČE
Mavčiče 61, 4211 Mavčiče

Tel.: (04) 25 05 110
Faks: (04) 25 05 231
Gms: 031 347 493
http:// www.osorehek-vrtec.si

Tel.: (04) 25 05 230
Gsm: 041 341 279
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UPRAVA VRTCA OREHEK IN VRTCA MAVČIČE
ZASAVSKA CESTA 53 a
4000 KRANJ
Tajništvo: Ana Fajfar, (04) 20 19 500, ana.fajfar@osorehek.si
Računovodstvo: Darja Bizjak, (04) 20 19 502,
darja.bizjak@osorehek.si,
Jolanda Peternel, (04) 20 19 515, jolanda.peternel@osorehek.si
Faks: (04) 20 19 520

NAŠA VIZIJA
VRTEC JE VRT, KJER RASTEJO OTROCI,
RASTEJO ZNANJA IN DOBRI ODNOSI.

PROGRAMI V VRTCU
V vrtcu Orehek izvajamo DNEVNI PROGRAM predšolske vzgoje za
otroke drugega starostnega obdobja, v vrtcu Mavčiče pa za otroke
prvega in drugega starostnega obdobja. Program traja od šest do
devet ur in obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok.
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Temeljna naloga vrtca je pomoč staršem pri celoviti skrbi za
otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter
ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih
sposobnosti.
Strokovno podlago za izvajanje programa nam daje KURIKULUM
ZA VRTCE (nacionalni dokument, ki ga je leta 1999 sprejel
Strokovni svet RS za splošno izobraževanje).
Cilji predšolske vzgoje v vrtcu so:


razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe ter
drugih



razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje
različnosti in sodelovanje v skupinah



razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev
spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja



negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in
intuicije ter razvijanje kritičnega mišljenja



spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in
ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in
pisanja



spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega
izražanja



posredovanje znanj z različnih področij znanosti in
vsakdanjega življenja



spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja



razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in skrbi za
zdravje
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ter

Cilje uresničujemo ob upoštevanju načel kurikula in z izvajanjem
različnih dejavnosti, ki se združujejo v področja dejavnosti, kot so
GIBANJE, JEZIK, UMETNOST, DRUŽBA, NARAVA in MATEMATIKA.
Pri vsakdanjem izvajanju različnih dejavnosti področja prepletamo
med seboj, skrbimo pa tudi za prepletanje posameznih dejavnosti
z dnevno rutino.
Temeljna metoda učenja v vrtcu je IGRA. Poleg skupne oblike
dejavnosti pogosto uporabljamo tudi obliko dela v malih skupinah
(po kotičkih) in delo s posameznim otrokom. Dejavnosti otrok so
prilagojene njihovi starosti, interesom, željam in sposobnostim.
ORGANIZACIJA DELA
Vrtec si pridružuje pravico, da združuje več oddelkov otrok na
začetku in koncu poslovnega časa, v času šolskih počitnic,
novoletnih, prvomajskih in drugih praznikov ter ob pojavu izjemnih
okoliščin (npr. epidimije).
Ob začetku novega šolskega leta lahko vrtec organizacijsko
preoblikuje oz. spremeni sestavo oddelkov, vendar je dolžan
zagotoviti prosto mesto otroku v isti enoti. O spremembi vrtec
predhodno seznani starše.
Poslovni čas
 Vrtec Orehek: od 6.30 do 16.30
 Vrtec Mavčiče: od 6.30 do 16.45
Vrtec posluje vse leto, vsak delovnik od ponedeljka do petka. V
času šolskih počitnic oz. zmanjšanega števila otrok spremenimo
organizacijo dela v vrtcu in starše o tem predhodno obvestimo.
Zaradi začasnih izpisov otrok med počitnicami in generalnega
čiščenja ter vzdrževalnih del v vrtcu bo vrtec ZAPRT:
 Vrtec Orehek od 16. 7. do 27. 7. 2018
 Vrtec Mavčiče od 30. 7. do 10. 8. 2018
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V času zaprtja matičnega vrtca organiziramo dežurno varstvo v
enoti vrtca, ki trenutno posluje.
ODDELKI V VRTCU
VRTEC OREHEK


Kombiniran odd. STORŽKI 2–4 leta
število otrok: 19
vzgojiteljica: Mateja Dežman
pomočnica vzgojiteljice: Andreja Kern



Oddelek SONČKI 4–5 let
število otrok: 24
vzgojiteljica: Zdenka Vidmar
pomočnica vzgojiteljice: Damjana Tušar



Oddelek GUMBKI 3–6 let
število otrok: 21
vzgojiteljica: Alenka Hudobivnik
pomočnica vzgojiteljice: Alenka Blagovič



Oddelek PALČKI 5–6 let
število otrok: 24
vzgojiteljica: Breda Bogataj
pomočnica vzgojiteljice: Tanja Margetič
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VRTEC MAVČIČE


Oddelek ROŽICE 1–2 leti
število otrok: 14
vzgojiteljica: Špela Zupan
pomočnica vzgojiteljice: Damjana Götz



Oddelek RIBICE 2–3 leta
število otrok: 14
vzgojiteljica: Veselka Krndija
pomočnica vzgojiteljice: Vesna Tallarini



Oddelek ŽOGICE 2–3 leta
število otrok: 14
vzgojiteljica: Tatjana Remic
pomočnica vzgojiteljice: Barbara Kočevar



Kombiniran odd. SOVICE 2-4 leta
število otrok: 19
vzgojiteljica: Petra Lunder
pomočnica vzgojiteljice: Nataša Stružnik



Oddelek ŽABICE 4–5 let
število otrok: 22
vzgojiteljica: Sonja Hafner
pomočnica vzgojiteljice: Maja Jesenko



Oddelek CICIBANI 4–6 let
število otrok: 21
vzgojiteljica: Katja Kržan
pomočnica vzgojiteljice: Irena Bračič
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KAKO
POTEKA
DAN V
VRTCU

I. STAROSTNO OBDOBJE
6.30–7.30 Prihod v vrtec in igra v kotičkih
7.45– 8.00 Umivanje in priprava na zajtrk
8.00–8.30 Zajtrk
8.30–8.50 Jutranje srečanje
8.50–10.00 Centri aktivnosti – igra v kotičkih, vzgojne dejavnosti s
področja gibanja, jezika, umetnosti, družbe, narave
in matematike
10.00–10.30 Igra na prostem
10.30–11.00 Umivanje in priprava na kosilo
11.00–11.30 Kosilo
11.45–12.00 Umivanje in priprava na počitek, poslušanje pravljice
12.00–13.00 Počitek
13.00–16.30 oz. 16.45 Igra v kotičkih, malica in odhod domov
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KAKO
POTEKA
DAN V
VRTCU

II. STAROSTNO OBDOBJE
6.30–7.45 Prihod v vrtec in igra v kotičkih
7.45–8.00 Umivanje in priprava na zajtrk
8.00–8.30 Zajtrk
8.30–8.50 Jutranje srečanje
8.50–10.00 Centri aktivnosti – igra v kotičkih, vzgojne dejavnosti s
področja gibanja, jezika, umetnosti, družbe, narave in
matematike
10.00–11.00 Igra na prostem, sprehodi
11.00–11.30 Umivanje in priprava na kosilo
11.45–12.30 Kosilo
12.30–12.45 Umivanje in priprava na počitek, poslušanje pravljice
13.00–13.30 Počitek
14.00–16.30 oz. 16.45 Igra v kotičkih, malica in odhod domov
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1 PREDNOSTNE NALOGE V VRTCU OREHEK IN MAVČIČE V
ŠOLSKEM LETU 2017/2018

Nacionalni Kurikulum je odprt in fleksibilen za različne pristope,
ena izmed izvedbenih variant je tudi metodologija Korak za
korakom, ki temelji na uvajanju vsebin, ki so osredotočene na
otroka.
V metodologiji Korak za korakom že priprava in ureditev igralnice
omogočata eno izmed možnosti za lastni izbor. Vsak oddelek ima
CENTRE AKTIVNOSTI oz. različne igralne kotičke, ti pa imajo veliko
različnih vzgojnih sredstev, tako da jih otroci uporabljajo pri igri in
raziskovanju. Vzgojna sredstva in pripomočki v kotičkih
vzpodbujajo otroke, da jih uporabljajo na različne načine. S svojim
lastnim eksperimentiranjem, raziskovanjem in odkrivanjem bodo
otroci preizkušali svoje ideje in pridobivali informacije na svoj
lastni individualni način. Na ta način otroci začenjajo razvijati
navade iskalca in reševalca problemov, kritičnega misleca, tistega,
ki se odloča in razvija koncepte.
Oddelki imajo lahko različne igralne kotičke, kot so kotiček za
likovne dejavnosti, kotiček za gradnjo s kockami, kotiček za
dramatizacijo in igro družine, kotiček za opismenjevanje, kotiček za
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sestavljive igre in matematiko, glasbeni kotiček, kotiček za
naravoslovje in kotiček za igro s peskom in vodo.
V igralnici, ki je osredotočena na otroka, otroci:
-

izbirajo,
se igrajo aktivno,
uporabljajo material, ki omogoča odprte možnosti,
delajo sami ali skupaj z drugimi in skrbijo drug za drugega,
sprejemajo odgovornost.

Dnevni red omogoča varnost in predvidljivost. Materiali so
razvojno primerni in odprtega tipa. Vzgojno osebje opazuje
otroke pri interakciji z vrstniki in materialom, da bi identificiralo
močna področja in potrebe otrok. Pravila pomagajo otrokom pri
učenju skrbi za druge, saj je to sestavni del življenja v vrtcu.
V sklopu metodologije KZK bodo strokovne delavke vodile
PORTFOLIO ODDELKA. Staršem bo dosegljiv v garderobi oddelka.
PREDNOSTNA NALOGA S PODROČJA NARAVOSLOVJA
Zgodnje naravoslovje v vrtcu naj bi postavilo temelje kasnejšemu
naravoslovju v šoli, cilj tega naj bi bil naravoslovno pismen
posameznik, ki bi bil sposoben reševati probleme in odkrivati
naravo na logičen in znanstven način.
Posebno pozornost bomo posvetili naslednjim ciljem:
 Otrok postopno razvija naravoslovne pojme.
 Otrok razvija naravoslovno mišljenje, sklepanje ter
zmožnosti za uvidevanje in reševanje problemov.
 Otrok postavlja hipoteze, klasificira, išče ter povzema
bistvo in pomen ter oblikuje koncepte.
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PREDNOSTNA NALOGA S PODROČJA GIBANJA
Potrebi po gibanju in igri sta primarni otrokovi potrebi. Z gibanjem
telesa je pogojeno zaznavanje okolice, prostora, časa in samega
sebe. Ko otrok začne obvladovati svoje roke, noge in trup, sčasoma
začenja čutiti veselje, varnost, ugodje, dobro se počuti, pridobi si
samozaupanje in samozavest. Posebno pozornost bomo namenili
razvijanju prstne spretnosti oz. fine motorike pri otrocih. Otroci se
bodo veliko igrali z različnimi drobnimi predmeti (kroglice, vrvice,
škrobni valčki, različni plodovi …) in snovmi (mivka, voda, plastelin,
glina), ki omogočajo gibanje s prsti, dlanmi, rokami, npr. prelivanje,
presipanje, gnetenje. Pri igri bodo uporabljali tudi različna
preprosta orodja, kot so plastični nožki in škarje.
PREDNOSTNA NALOGA S PODROČJA DNEVNE RUTINE – Počitek,
hranjenje in druge vsakodnevne dejavnosti kot element kurikula
Enako pomembne kot zapisani cilji in vsebine v kurikulu so tudi
vsakodnevne dejavnosti v vrtcu, komunikacije in interakcije z
otroki in med otroki, pravila za nadziranje časa in prostora.
Posebno pozornost bomo namenili dopolnjevanju in povezovanju
različnih vrst dejavnosti za otroke v celotni skupini, majhnih
skupinah in na individualni ravni.

2 PROJEKTI
Skupen projekt šola/vrtec
»SPOZNAVANJE KITAJSKE KULTURE IN JEZIKA«
Vodja projekta: Nina Ovsenek
V projekt so vključeni učenci od 1. do 9. razreda in otroci v vrtcu.
Cilj projekta je spoznati učence s kitajskim jezikom, jim približati
kitajsko kulturo in razvijati strpnost do ostalih kultur. Učenci v šoli
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bodo skozi celotno šolsko leto poslušali razlago slovenske in
kitajske učiteljice kitajščine in sodelovali na različnih prireditvah, ki
so povezane s kitajskimi prazniki. Otroke v vrtcu bo enkrat
mesečno v svet kitajskega jezika popeljala kitajska učiteljica. S
pomočjo vzgojiteljic bo izvedla različne aktivnosti in tako otrokom
približala delček kitajske kulture in jezika.

SKUPNI PROJEKTI V VRTCU OREHEK IN VRTCU MAVČIČE
PROJEKT NA-MA POTI V SODELOVANJU Z ZAVODOM ZA ŠOLSTVO
(Naravoslovno
Matematična
Tehnologija in Interaktivnost)

Pismenost,

Opolnomočenje,

Trajanje projekta: od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2022
Cilj projekta: Razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije,
ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k
celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne,
matematične in druge pismenosti otrok, učencev in dijakov od
vrtcev do osnovnih in srednjih šol. Projekt je financiran z
evropskimi sredstvi, namenjen je vsem otrokom v vrtcu Orehek in
starejšim otrokom v vrtcu Mavčiče.
Vodja projekta: Gašper Ivančič
DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE – 4. TEDEN KULTURNE
DEDIŠČINE
v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine,
Ministrstvom za kulturo, MIZŠ, ZRSŠ
Teden kulturne dediščine je vsebinsko in terminsko usklajen z DEKD, le
da gre za specifično ciljno publiko: predšolske, osnovnošolske in
srednješolske otroke oz. mlade. TKD je državni medresorski projekt, ki
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ga izvajamo skupaj s partnerji (Ministrstvom za kulturo, MIZŠ,
Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO, Zavodom Republike
Slovenije za šolstvo in Skupnostjo vrtcev Slovenije).
Namen projekta je raziskovanje naravne dediščine in poglobljeno
obravnavanje te vsebine v učnem procesu. Otroke bomo popeljali iz
igralnic in se povezovali z dediščinsko stroko pri skupnih projektih.
Koordinatorici programa v vrtcu bosta vzgojiteljici Mateja Dežman in
Katja Kržan.

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU V SODELOVANJU Z INŠTITUTOM
ZA JAVNO ZDRAVJE
V predšolskem obdobju si otroci pridobijo izkušnje, stališča in
vzorce vedenja, ki jih večinoma obdržijo vse življenje. Zdravje v
otroštvu pa določa zdravje v celotnem življenju posameznika in
vpliva tudi na naslednje generacije.
Osnovni namen programa je že v vrtcu razviti in okrepiti zmožnost
oblikovanja okolja, ki predstavlja zdravje in dobro počutje kot
pomembni vrednoti.
Koordinatorici programa sta vzgojiteljici Breda Bogataj in Petra Lunder.

PROJEKT TURIZEM IN VRTEC – Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH
KORAKOV
Projekt je namenjen otrokom, ki so stari tri leta in več. Otroci pri
projektu dejavno sodelujejo in raziskujejo. Naše vodilo bo
vprašanje: »Kaj bo otrok ob tem novega doživel, spoznal, naredil in
pridobil?«
Vodja projekta: Breda Bogataj in Petra Lunder
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GIBALNI/ŠPORTNI PROGRAM MALI SONČEK V SODELOVANJU Z
ZAVODOM ZA ŠPORT
Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s
sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Program je osredotočen
na igro in vadbo, ki je prilagojena zmogljivostim in starostni stopnji
otroka. Vsebine programa so zelo pestre in temeljijo na
elementarnosti in ne na tekmovalnosti.
Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo ter preizkuša, kaj
telo zmore. Pri tem doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se
sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje
otroku občutek ugodja, varnosti, veselja in dobrega počutja.
Program bomo izvajali v obeh vrtcih v oddelkih I. in II. starostnega
obdobja oz. za otroke od drugega leta starosti dalje tudi v
sodelovanju s športnim pedagogom.

PROJEKTI V VRTCU OREHEK
PROJEKT EKO VRTIČEK V VRTCU OREHEK
V sodelovanju z Mrežo šolskih eko vrtov Slovenije bomo v vrtcu
Orehek skrbeli za eko vrtiček. Otroci bodo spoznavali naravno
okolje tudi preko vzgajanja in opazovanja rastlin. Naš cilj pa je
seveda, da otroci tudi zaužijejo pravo ekološko zelenjavo, ki so jo
pridelali sami. Vodja projekta je vzgojiteljica Breda Bogataj.
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PROJEKTI V VRTCU MAVČIČE
GOZDNI VRTEC
Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije je nastala in se razvija s
pomočjo vrtcev in šol, Inštituta za gozdno pedagogiko in v sklopu
inovacijskih projektov tudi s pomočjo Zavoda RS za šolstvo.
Gozd je prostor, kjer delamo v sozvočju z naravo gozda in naravo
otrok. Vse bolj tudi spoznavamo, da učenje v naravi skriva v sebi
nekaj več – našim otrokom ne omogoča samo doživljanja narave,
ampak tudi pozitivno doživljanje samih sebe in svojih prijateljev.
Otroci v gozdu ne krepijo samo znanj s področja narave,
matematike, slovenščine, ampak vsak otrok na najboljši možni
način razvija svoje individualne sposobnosti, cel oddelek se razvija
kot skupina in krepi se socialna mreža. Nemir, nepozornost,
občutek utesnjenosti, stres, tekmovalnost, pomanjkanje
samozavesti, ki jih pri naših otrocih opažajo pedagoški delavci, se v
naravi umaknejo ustvarjalnemu navdihu in sodelovanju.

Namen projekta: umirjanje otrok, igra z naravnimi materiali,
poslušanje zvokov iz narave in gibanje na svežem zraku
Vodja projekta: Katja Kržan

MEDNARODNI PROJEKT NAŠA MALA KNJIŽNICA
Pri projektu bo sodelovala starejša skupina v vrtcu Mavčiče.
Namenjen je spodbujanju branja in bralne pismenosti ter
spoznavanju drugih kultur. Prek branja bodo otroci spoznavali
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lastna čustva in čustva drugih, se učili razumevanja in sprejemanja
družbenih načel ter odnosov.
V Ustvarjalniku 1, ki je namenjenem predšolskim otrokom, bodo
otroci spoznali privlačne domišljijske zgodbe Jane Bauer, Petra
Svetine, Anne Onichimowske, Ingride Vizbaraitė, Kęstutisa
Kasparavičiusa in Åshild Kanstad Johnson.
Skozi vse šolsko leto bodo branje in ustvarjalnost otrok dodatno
spodbujale zanimive domače in mednarodne aktivnosti ter številne
nagradne naloge.
Vodja projekta: Katja Kržan

3 OBOGATITVENI PROGRAM
Poleg rednega programa vsako leto poskrbimo tudi za njegovo
obogatitev. Z njim želimo popestriti vsakodnevno življenje v vrtcu.
Izvajamo ga v dogovoru s starši.
ZA OTROKE I. starostnega obdobja


različna praznovanja in druge prireditve v vrtcu (izvajajo
vzgojiteljice)



predstave različnih gledaliških skupin in obisk dedka Mraza
(zunanji izvajalci)



igrice v izvedbi vzgojiteljic in starejših otrok iz vrtca



skupna igra oz. druženje z otroki iz oddelkov 3 do 6 let



skupna srečanja s starši – različne delavnice, prireditve s
kulturnim programom (izvajajo vzgojiteljice v sodelovanju s
starši)
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ZA OTROKE II. starostnega obdobja


program CICIBAN PLANINEC (različni izleti skozi vse leto za
starejšo skupino)



VRTEC V VODI – plavalni tečaj v olimpijskem bazenu v Kranju
(za starejšo skupino – v sodelovanju s Športno zvezo Kranj)



TELOVADNE URICE v sodelovanju s športnim pedagogom
(za vse otroke od 2 do 6 leta)



CICI VESELA ŠOLA (za starejšo skupino, izvajajo vzgojiteljice
v sodelovanju z Mladinsko knjigo)



različna praznovanja in druge prireditve v vrtcu (vključeni
so vsi otroci, izvajajo vzgojiteljice)



NOČ V VRCTU (za starejšo skupino)



lutkovne oz. gledališka predstave (vključeni so vsi otroci,
zunanji izvajalci)



predstave šolske dramske skupine (vključeni so vsi otroci)



sodelovanje na likovnih natečajih (vključeni so vsi otroci,
izvajajo vzgojiteljice)



praznovanje ob Tednu otroka (vključeni so vsi otroci,
izvajajo vzgojiteljice)



skupna srečanja s starši – različne delavnice, prireditve s
kulturnim programom (vključeni so vsi otroci, izvajajo
vzgojiteljice v sodelovanju s starši)



akcija za čiste in zdrave zobe (vključeni so otroci II.
starostnega obdobja v sodelovanju z Zobno polikliniko
Kranj – Preventivni center)
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4 DODATNI PROGRAM
Praviloma ga izvajamo izven dnevnega programa vrtca (po 15.30).
Starši prijavijo otroke v dejavnosti dodatnega programa glede na
potrebe in želje posameznega otroka oz. družine. Dejavnosti
organiziramo, če je prijavljeno zadostno število otrok. Stroške v
celoti krijejo starši.


tečaji tujega jezika – igralne urice v angleščini in nemščini
(celoletni 20-urni tečaj, zunanji izvajalec – jezikovna šola
Čveka)



plesne urice (zunanji izvajalec – Studio Ritem)



tečaj drsanja in smučanja (zunanji izvajalec – Migimal)



vrtec v naravi – tridnevni tabor (samo za starejše otroke,
vrtec in zunanji izvajalci, Kranjska gora)



različni športni programi za otroke (zunanji izvajalec –
Energetik sport):

-

športna vadba za otroke v šolski telovadnici na Orehku in v
Mavčičah

-

vadbeni programi za starše in otroke v šolski telovadnici na
Orehku in v Mavčičah

-

tečaji rolanja, plavanja in smučanja

5 SODELOVANJE VRTEC – DRUŽINA
(Načini povezovanja, pravice in dolžnosti)
V vrtcu želimo biti čim bolj odprti za sodelovanje z vami,
spoštovani starši, in z drugimi družinskimi člani. Boljše ko bo
sodelovanje, uspešnejše bo naše pedagoško delo. Če vas karkoli
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zanima, vprašajte. Povejte nam, kako doživljate vrtec. Vedno bomo
pripravljeni na pogovor, svetovanje, dogovarjanje. Veseli bomo
tudi vaših pobud ter sodelovanja pri načrtovanju in izvedbi
dejavnosti vrtca.
Z vami bomo sodelovali:


ob vsakodnevnih stikih



preko eAsistenta (brezplačna aplikacija, ki staršem
omogoča prejemanje elektronskih obvestil in hitro in
enostavno sporočanje odsotnosti otroka)



s pomočjo portfolia oddelka



na pogovornih urah (po razporedu v kotičku za starše in po
dogovoru, enkrat mesečno)



na roditeljskih sestankih (septembra, maj)



na skupnih druženjih otroci – starši – strokovne delavke
vrtca (predvidoma trikrat v letu, vsebina po dogovoru z
otroki in vami)



preko predstavnika staršev v Svetu staršev

Svetovalno delo v vrtcu
Svetovalno delo v vrtcu obsega:


pomoč staršem pri postopnem uvajanju otrok v vrtec in
kasneje pri prehodu v osnovno šolo



spremljanje otrokovega razvoja



pomoč v primeru zdravstvenih, socialnih ali materialnoekonomskih stisk



individualno ali skupinsko svetovanje
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informiranje staršev o dodatnih ponudbah vrtca



sprejemanje vlog in vodenje postopka vpisa v vrtec

Svetovalna delavka vam bo na voljo v šolski svetovalni službi med
7. in 15. uro.
Pravice staršev in otrok
Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih
otrokovih pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice
starši oz. njihovi zakoniti zastopniki.
Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost za
optimalen razvoj ne glede na spol, socialno poreklo, veroizpoved,
narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo itd.
Optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na
določenem področju. Uresničevanje zahteve po enakih možnostih
ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire in
drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja v vrtcu. Pri
otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in
odgovornost ter postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih
odločitev in avtonomne presoje. Javni vrtci so svetovnonazorsko
nevtralni.
Starši imate pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke
(Kurikulum), do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico
do zaščite osebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov.
Starši imate pravico do sodelovanja pri načrtovanju in
organiziranju življenja in dela v skupini ter v vrtcu, pri tem pa
morate upoštevati meje svojega soodločanja in ne smete posegati
v strokovno avtonomnost vrtca.
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Vrtec staršem omogoča postopno uvajanje otroka v vrtec, tako da
smete biti skupaj z njim v skupini. Informacije o uvajanju dobite
tudi na informativnem sestanku meseca junija in na individualnem
razgovoru z vzgojiteljico pred vstopom otroka v vrtec.
Obveznosti staršev do vrtca
Z vpisom otroka v vrtec starši poleg pravic prevzamete tudi
določene obveznosti:


spoštovati sprejete dogovore, hišni red in poslovni čas
vrtca



zagotoviti ustrezno spremstvo otroka v vrtec in iz njega



otroka osebno predati strokovni delavki v oddelku



strokovne delavce v oddelku seznaniti s posebnostmi
otrokovega zdravstvenega statusa in posebnostmi v
otrokovem razvoju



prebrati tekoča obvestila



javiti odsotnost otroka



sodelovati v različnih oblikah sodelovanja vrtec – starši



sporočiti spremembe pomembnejših podatkov o družini
(telefonska številka, naslov bivališča)



redno plačevati oskrbnino in sporočiti podatke, ki vplivajo
na višino oskrbnine (število družinskih članov, zaposlitev)
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6 PRISOTNOST OTROKA V VRTCU
Otrok je lahko v vrtcu v okviru poslovnega časa največ 9 ur dnevno,
kolikor traja dnevni program. V primeru, da starši otroka ne
pridejo iskat v času izvajanja programa oz. v poslovnem času
enote, se jim zaračuna zamudna ura v višini, ki jo določi strokovna
služba vrtca (Pogodba o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti
staršev in vrtca – 5. člen).
 SPOROČANJE DNEVNE ODSOTNOSTI
Starši ste dolžni sporočiti otrokovo odsotnost iz vrtca preko
eAsistenta vnaprej ali prvi dan odsotnosti, najkasneje do 7.30 ure
zjutraj. V tem primeru je otrok upravičeno odsoten in se mu cena
programa zniža za stroške neporabljenih živil od naslednjega dne
dalje (Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih
vrtcih na območju MOK – 2. člen).
 REZERVACIJE
Starši lahko to pravico lahko uveljavite enkrat letno, neprekinjeno
najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni. Starši plačate rezervacijo
v višini 40 % mesečnega prispevka za program, razliko do polne
cene krije občina. (Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih
programov v javnih vrtcih na območju MOK – 4. člen).
 ZAČASNI IZPIS ZARADI ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV
Kot začasni izpis zaradi bolezni se upošteva odsotnost otroka nad
15 strnjenih delovnih dni na podlagi zdravniškega potrdila. V času
odsotnosti otroka plačate starši 50 % mesečnega prispevka za
program, razliko do polne cene krije občina. (Sklep o določitvi cen
vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju MOK –
4. člen).
 STALNI IZPIS
Pogodba o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in
vrtca določa, da lahko starši izpišete otoka iz vrtca kadarkoli na
podlagi stalne izpisnice, ki jo pošljete v vrtec 14 dni pred izpisom. V
tem primeru ste starši dolžni obvestiti pristojni center za socialno
delo v 8 dneh od nastale spremembe.
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7 VPIS IN SPREJEM OTROKA V VRTEC
Vrtec vpisuje in sprejema otroke na podlagi prijav vse leto, vendar
le v oddelke, kjer so prosta mesta.
Redni vpis v dnevni program poteka v mesecu MARCU na podlagi
objavljenega razpisa za naslednje šolsko leto (s sprejemom 1.
septembra). Otroke vpisujemo na podlagi prijave, ki jo dobite v
vrtcu ali na spletni strani vrtca. V primeru, da je prijav za sprejem
več, kot je prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem
otrok na podlagi Pravilnika za sprejem otrok v vrtec. Prednost pri
sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši predložijo potrdilo
Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja
družine. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok s posebnimi
potrebami.
Za starše novo sprejetih otrok v vrtec organiziramo junija
informativni sestanek ter družabno srečanje za otroke in starše. Ob
sprejemu otroka v vrtec morajo starši predložiti potrdilo pediatra
o zdravstvenem stanju otroka.
PLAČILO VRTCA

Stroške programov v vrtcih krijejo starši in
občina. Občina krije del stroškov programa za
otroke, katerih starši imajo na njenem območju
stalno prebivališče.
Višino plačila staršev določi Center za socialno
delo na podlagi lestvice, ki starše razporeja v
razrede. Pri tem upoštevajo bruto mesečni
dohodek na člana v primerjavi s povprečno
bruto plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji.
Starši plačajo največ 77 % cene programa, v
katerega je vključen otrok, oziroma najmanj 10
% njegove cene.
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Plačilo staršev v odstotku od cene programa
povprečni mesečni dohodek
dohodkovni
na osebo v % od neto
razred
povprečne plače
1
do 18 %
2
nad 18 % do 30 %
3
nad 30 % do 36 %
4
nad 36 % do 42 %
5
nad 42 % do 53 %
6
nad 53 % do 64 %
7
nad 64 % do 82 %
8
nad 82 % do 99 %
9
nad 99 %

plačilo staršev v
odstotku od cene
programa
/
10 %
20 %
30 %
35 %
43 %
53 %
66 %
77 %

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci
za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini
najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).
Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, z uveljavitvijo Zakona za
uravnoteženje javnih financ plačajo za drugega otroka 30 %
zneska, ki jim je določen kot znižano plačilo vrtca, za vsakega
nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca.
UVELJAVLJANJE ZNIŽANEGA PLAČILA
Starši uveljavljajo znižano plačilo z vlogo pri CENTRU ZA SOCIALNO
DELO v občini stalnega prebivališča. Vlogo odda eden od staršev na
obrazcu VLOGA ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA. (Obrazec se kupi v
DZS ali dobi na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti; http://www.mddsz.gov.si/.)
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Za otroke, ki bodo vključeni 1. septembra, morajo starši vlogo za
znižano plačilo vložiti pred vključitvijo otroka v vrtec v mesecu
avgustu (en mesec pred vključitvijo) in se po novem ta pravica
dodeli za obdobje enega leta.
Starši, ki prejemajo denarni dodatek po predpisih o socialnem
varstvu, so plačila oproščeni. Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega
plačila, vrtec izstavi račun v višini polnega zneska.
Plačevanje oskrbnine je možno s položnico, ki jo prejmejo starši v
vrtcu, ali preko trajnika na banki, kjer imajo odprt tekoči račun.

8 OTROKOVA VARNOST
Otrok sme prihajati v vrtec in odhajati iz njega le v spremstvu
odrasle osebe (18. člen Zakona o varnosti v cestnem prometu).
Izjemoma sme biti spremljevalec starejši brat ali sestra (a ne
mlajša od 10 let) in druga polnoletna oseba, vendar le s pisnim
pooblastilom staršev.
Starši morajo otroka vedno oddati in prevzeti pri strokovni
delavki vrtca in ga ne smejo puščati samega v garderobi ali celo
pred vrtcem. Starši v izjemnih primerih lahko tudi pisno ali ustno
sporočijo v vrtec ime in priimek druge osebe, ki bo prišla po
otroka.
Na spletni strani šole in vrtca je objavljen Pravilnik o varnosti
otrok, ki ga je sprejela ravnateljica šole 3. 5. 2011. V pravilniku so
opredeljene dolžnosti strokovnih delavcev vrtca, ukrepi za varnost
otrok v prostorih vrtca in na igrišču ter dolžnosti staršev.
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NUJNA SPOROČILA
Za vrtec so zelo pomembni podatki o tem, kdo od staršev je
dosegljiv v nujnem primeru: naslov, telefonska številka v službi ali
doma. Prosimo vas, da nam dosledno sporočite vsako spremembo.
Vzgojiteljice vas bomo poklicale:


če bo otrokova temperatura 38°C ali več



če se bo otrok izrazito slabo počutil, če bo močno bruhal,
imel bolečine, hudo drisko ipd.



če bo vedenje otroka zelo nenavadno – krči, nezavest ipd.



v vseh primerih nujnega zdravniškega posega

9 ZDRAVJE IN PREHRANA V VRTCU
V vrtcu so praviloma zdravi otroci. V vrtec pripeljite le zdravega
otroka, saj se bolan otrok v vrtcu počuti še slabše in ogroža tudi
zdravje drugih otrok. Bolan otrok se bo hitreje pozdravil v
domačem okolju. S tem bomo preprečili tudi prenos nalezljive
bolezni na druge otroke v vrtcu. V primeru bolezni vzgojiteljico
seznanite z vrsto otrokove bolezni, še posebej če gre za nalezljivo
bolezen.
Otrok naj prihaja v vrtec oblečen tako, da bo pri igralnih
dejavnostih sproščen, varen in se bo dobro počutil. Dragoceni
predmeti oz. nakit na otroku iz varnostnih razlogov v vrtcu niso
zaželeni.
Ne pripeljite v vrtec otroka, ki je v zadnjih 24 urah bruhal, imel
povišano temperaturo ali več kot dvakrat drisko.
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Na podlagi sklepa Sveta staršev vrtca, ki je bil sprejet junija 2010,
lahko otrok v skupino prinaša le igrače, ki jih uporablja pri počitku
(mehke, ljubkovalne igrače). Vrtec ne more sprejeti odgovornosti
za poškodovanje le-teh.
DIETNA PREHRANA
Za otroke, ki imajo dieto, pripravljamo prilagojene jedilnike na
podlagi zdravniškega priporočila, ki ga izda otrokov osebni
zdravnik. Glede diete ste se starši dolžni pravočasno obrniti na
vodjo šolske prehrane Bernardo Debeljak na elektronski naslov
bernarda.debeljak@osorehek.si, ki na podlagi zdravniškega
priporočila prilagodi jedilnik predpisani dieti otroka. Zaradi diet naj
otroci v vrtec ne prinašajo hrane brez predhodnega dogovora z
vzgojiteljico (npr. praznovanje rojstnega dne).
V vrtec ne prinašajte doma pripravljenih slaščic, kremnih slaščic iz
slaščičarne ali industrijskih kremnih slaščic (torte, kremne rezine,
pite …). Otroci pa lahko prinesejo sadje, industrijsko embalirane
sokove in industrijsko suho pecivo v originalni embalaži. Ravno
tako v vrtec ni dovoljeno nositi predmetov, ki bi lahko ogrozili
varnost in zdravje otrok.
PRIPOROČILA INŠTITUTA ZA VAROVANJE ZDRAVJA REPUBLIKE
SLOVENIJE
Z upoštevanjem priporočil se bo širjenje bolezni v vrtcu
pomembno zmanjšalo in prispevalo k zagotavljanju zdravega
okolja za otroke, vključene v vrtec.
Smernice ne vključujejo vseh zdravstvenih vidikov oziroma
bolezenskih stanj, ki so lahko razlog za začasno izključitev otroka iz
vrtca. Zajemajo samo omejitve zaradi okužb in nalezljivih bolezni
glede na trajanje kužnosti in glede možnosti širjenja nalezljivih
bolezni zaradi običajnih stikov v vrtcu.
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Kljub smernicam, ki obstajajo za posamične bolezni, je potrebno
vedno upoštevati tudi otrokovo splošno kondicijo in počutje.
Predvsem je pomembno, da se otrok po preboleli bolezni
normalno prehranjuje, spi ali igra.
VKLJUČITEV OTROKA V VRTEC PO PREBOLELI NALEZLJIVI BOLEZNI
(Nalezljive bolezni in okužbe z navedbo časa, ko je otrok glede na
kužnost lahko ponovno vključen v vrtec.)
KAPLJIČNE NALEZLJIVE BOLEZNI
Nalezljiva
Vključitev v vrtec/šolo
bolezen/okužba
GRIPA
Po 7 dneh od začetka bolezni oziroma po
ozdravitvi.
OSLOVSKI KAŠELJ
Po 5 dneh od začetka antibiotičnega
zdravljenja oziroma po 21 dneh od začetka
bolezni, če ni bilo antibiotičnega zdravljenja.
DAVICA
Odloči otrokov zdravnik po posvetu z
območnim epidemiologom.
TUBERKULOZA*
Odloči pulmolog iz pulmološkega
dispanzerja.
*Kužni so bolniki, pri katerih v direktnem razmazu izmečka
najdemo bacile tuberkuloze
ČREVESNE NALEZLJIVE BOLEZNI
Nalezljiva
Vključitev v vrtec/šolo
bolezen/okužba
DRISKA/BRUHANJE
Po 48 urah od zadnjega bruhanja ali
driske.
HEPATITIS A
Po 14 dneh po pojavu prvih znakov
oziroma po 7 dneh po pojavu
zlatenice.
E.coli (VTEC)
Po 48 urah od zadnjega bruhanja ali
driske.
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TIFUS, PARATIFUS
GRIŽA (Šigeloza)
KRIPTOSPORIDIOZA
GLISTAVOST

Po prvem negativnem izvidu vzorca
blata (potrdilo izda območni ZZV**).
Po prvem negativnem izvidu vzorca
blata (potrdilo izda območni ZZV**).
Po 48 urah od zadnjega bruhanja ali
driske.
Ni omejitev.

NALEZLJIVE BOLEZNI Z IZPUŠČAJI
Nalezljiva bolezen
Vključitev v vrtec/šolo
OŠPICE
Po 4 dneh po pojavu značilnega
izpuščaja.
RDEČKE
Po 6 dneh po pojavu značilnega
izpuščaja.
MUMPS
Po 5 dneh po pojavu značilne otekline.
ŠKRLATINKA,
Po 24 urah od začetka antibiotičnega
STREPTOKOKNA ANGINA zdravljenja.
NORICE
Po 5 dneh po pojavu značilnega
izpuščaja oziroma ko ni več svežih
mehurčkov in se vsi mehurčki posušijo.
INFEKCIJSKA
Ni omejitev.
MONONUKLEOZA
PETA BOLEZEN*
Ni omejitev.
(Erythema infectiosum)
ŠESTA BOLEZEN
Ni omejitev.
(Exanthema subitum)
HERPES (Herpes
Ni omejitev.
simpleks)
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KOŽNE NALEZLJIVE BOLEZNI
Nalezljiva
Vključitev v vrtec/šolo
bolezen/infestacija
NAGLAVNA UŠIVOST
Takoj po uspešno opravljenem
razuševanju.
GARJE
Takoj po uspešno izvedenem
postopku zdravljenja.
MEHKUŽKE *
Ni omejitev.
BRADAVICE
Ni omejitev.
MIKROSPORIJA**
Ni omejitev, če so kožne spremembe
pokrite.
* Molluscum contagiosum – virusna okužba kože
**Otrokom, ki imajo kožne spremembe na odkritih delih telesa, se
odsvetuje udeležba pri šolski telovadbi in skupinskih športih do
prvega negativnega mikološkega izvida.
NALEZLJIVE BOLEZNI, KI SE PRENAŠAJO S KRVJO IN OSTRIMI
PREDMETI
Nalezljiva
Vključitev v vrtec/šolo
bolezen/okužba
HEPATITIS B,C
Ni omejitev.
HIV/AIDS
Ni omejitev.

DRUGE NALEZLJIVE BOLEZNI IN OKUŽBE
Nalezljiva
Vključitev v vrtec/šolo
bolezen/okužba
BOLEZEN ROK, NOG,
Ko ni več svežih mehurčkov in se vsi
UST**
mehurčki posušijo.
GNOJNO VNETJE KOŽE Po 48 urah od začetku antibiotičnega
zdravljenja, če so gnojne rane pokrite.
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Podrobnosti o posameznih nalezljivih boleznih in priporočenih
ukrepih lahko najdete na spletni strani IVZ : http://www.ivz.si/
PODROČJE DELA / Nalezljive bolezni od A do Ž

10 NASVETI STARŠEM
Prihod otroka v vrtec je zelo pomemben dogodek za otroka in
starše. S sodelovanjem ga lahko naredimo prijetnejšega. Pri
uvajanju so prilagoditvene težave običajne. Za uvajanje otroka v
vrtec si vzemite čas. Pogovorite se z vzgojiteljico o otrokovih
posebnostih in navadah. Zaželeno je, da je otrok v vrtcu prve dni le
nekaj ur.
Otroku povejte, kam odhajate in kdaj pridete ponj, držite se
ustaljenega časovnega ritma. Poslavljanja od otroka ne zavlačujte
po nepotrebnem.
Pri vzgoji, kjer otroku postavljate meje, ima otrok občutek
varnosti, ker spoznava, kaj je prav in kaj ne.
Kadar otrok počne vse tiste »neumnosti«, ki vam niso všeč, to
pomeni, da potrebuje vašo pozornost ali da mu je dolgčas. Ob
prihodu domov, si vzemite nekaj časa, ki ga posvetite otroku.
Pestujeta se, poglejta knjigo, se skupaj igrajta ali pa otroku samo
prisluhnite, da vam pove, kar želi povedati.
Otrokovo zaupanje si pridobite z izpolnjevanjem obljub, ne glede
na to, ali ste mu obljubili skupno igro ali odvzem neke ugodnosti.
Če obljube ne izpolnite, otrok prične izgubljati zaupanje v vas.
Če otroka navajate na samostojnost, bo kasneje samostojen pri
šolskih obveznostih, študiju, pomoči doma, pri iskanju službe in pri
delu nasploh.
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Otrok je do sedaj večino časa preživel z vami.
Zaradi službe boste vi odsotni večino časa, ko bo buden.
Zato je dobro, da čas, ko ne bosta skupaj podaljšujete s
postopnim uvajanjem v vrtec.
♥ ♥
Z igrami skrivanja otrok spoznava, da starši obstajate tudi
takrat, ko vas ne vidi.
Tako lažje prenese ločitev ob vašem odhodu na delo.
♥ ♥
Otroci se ne upirajo vstopu v vrtec, ampak se upirajo ločitvi
od vas, staršev.

Misli so iz knjige “Vzgoja kot drevo v zdravi rasti”
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11 HIŠNI RED (povzetek - Hišni red je v celoti objavljen na spletni
strani vrtca.)
Poslovni čas in uradne ure
Vrtec posluje pet dni v tednu, in sicer v ponedeljek, torek, sredo,
četrtek in petek od 6.30 do 16.30 na Orehku in od 6.30 do 16.45 v
Mavčičah.
Uradne ure so namenjene poslovanju z uporabniki storitev.
Uradne ure se praviloma določijo v okviru poslovnega časa šole.
Uradne ure so za uporabnike storitev v vrtcu na matični šoli vsak
dan od 7.00 do 15.00.
Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo pedagoški delavci v vrtcu
določen čas za sodelovanje s starši, in sicer:
- skupne in individualne govorilne ure,
- roditeljske sestanke,
- druge oblike dela s starši, kar je določeno z letnim delovnim
načrtom vrtca.
Ravnateljica sprejme stranke po predhodni najavi, brez najave pa
samo v nujnih primerih.
Dostop v prostore vrtca
Vhod v vrtec je namenjen otrokom, njihovi staršem oz.
spremljevalcem in zaposlenim. Otroci ne morejo sami odpreti
vhodnih vrat z notranje strani, tako da jim je onemogočen izstop iz
vrtca.
Vhod je odprt od 6.30. Odklene ga vzgojiteljica ob 6.30, zaklenejo
pa čistilke po zaključenem poslovnem času vrtca. Po 16.30
nezaposlene osebe nimajo vstopa v prostore vrtca.
Zunanja vrata (ograja) in drsna vrata je potrebno v času bivanja
otrok na igrišču zapirati.
Gibanje staršev in obiskovalcev prostorov po zgradbi vrtca
Gibanje staršev in obiskovalcev po zgradbi je omejeno. V igralnice
lahko vstopijo starši in obiskovalci samo z dovoljenjem oz. v
dogovoru s strokovnimi delavkami vrtca. Zaradi varnosti lahko
ravnateljica gibanje dodatno omeji s posebnim sklepom.
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Garderoba
 Otroci se ob vsakem prihodu v vrtec in ob vsakem izhodu
preobujejo v garderobi.
 Obutev in vrhnja oblačila hranijo v garderobi.
 Če se otrok zmoči ali mu je vroče, ga je potrebno preobleči
v rezervna oblačila, zato naj bodo ta shranjena v vrečki
vsakega otroka v garderobi.
 Starši poskrbijo za mokra in umazana oblačila.
Obveznosti staršev do vrtca
 Otroka oddajo v vrtcu strokovni delavki, se pozdravijo,
povedo kaj o sebi in svojem otroku.
 Po Zakonu o varnosti v cestnem prometu morajo imeti
otroci na poti do vrtca in iz vrtca domov spremstvo osebe,
starejše od 10 let (2. in 3. odstavek 80. člena).
 Točno prihajajo po otroka v vrtec (do 16.30). Če ne morejo
pravočasno priti po otroka, starši to sporočijo.
 Navedejo točen naslov in telefonsko številko za nujne
primere.
 Sporočajo odsotnost svojega otroka.
 Starši so dolžni voditi v vrtec zdravega otroka. Zdravila naj
otrok dobiva doma.
 Preberejo vsa obvestila na oglasni deski ali po elektronski
pošti.
 Otroci lahko prinašajo v vrtec samo ljubkovalne igrače, ki
jih potrebujejo za počitek. Ostale igrače in predmete lahko
otrok prinese le v dogovoru s strokovno delavko.
 Upoštevajo določila pravilnika o varnosti otrok, ki se
nanašajo na obveznosti staršev.
 Zaradi varnosti ne želimo, da otroci v vrtcu nosijo verižice,
prstane in zapestnice.
 Ravno tako ne dovolimo žvečenja žvečilnega gumija, ker se
otroci nenehno gibajo in pogovarjajo.
 Upoštevajo pravila vrtca in hišni red.
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MI PA GREMO RADI V VRTEC
himna vrtca Orehek in Mavčiče
Mi pa gremo radi v vrtec,
Saj prijatelji so tam!
Vsak dan nekaj se dogaja,
da imamo se prav fajn.
Zjutraj se lepo pozdrav`mo,
skupaj zajtrkujemo.
Po kotičkih se igramo
in se res zabavamo.
Na igrišču se lovimo,
kopljemo in plezamo.
Z žogo se okrog podimo
in si mal' nagajamo.
Mi pa gremo radi v vrtec,
Saj prijatelji so tam!
Vsak dan nekaj se dogaja,
da imamo se prav fajn.
Ko pa pride čas počitka,
smo živahni še čist` vsi,
saj veliko energije
v naših srcih vedno tli.
V vrtcu čas res hitro mine,
res nikoli dolgčas ni,
a med nami ni junaka,
ki si v šolo ne želi.
Mi pa gremo radi v vrtec,
Saj prijatelji so tam!
Vsak dan nekaj se dogaja,
da imamo se prav fajn.
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